
 

Értesítés az európai polgári kezdeményezésről szóló, 2020. január 1-jétől 

alkalmazandó új rendeletre vonatkozó átmeneti rendelkezésekről 

 

2020. január 1-jétől új szabályok vonatkoznak az európai polgári kezdeményezésre.  

Az új rendelet 26. cikke értelmében az előző 211/2011/EU rendelet 2020. január 1-jével 

hatályát veszti.  

Az új (EU) 2019/788 rendelet 27. cikkében foglalt átmeneti rendelkezések szerint „[a] 

211/2011/EU rendelet 5–9. cikkét 2020. január 1-jét követően továbbra is alkalmazni kell 

azokra az európai polgári kezdeményezésekre, amelyeket 2020. január 1. előtt 

nyilvántartásba vettek.” 

 

Mi történik majd azokkal a 2019 vége előtt nyilvántartásba vett 

kezdeményezésekkel, amelyek esetében hamarosan elkezdődik vagy már 

folyamatban van a támogató nyilatkozatok gyűjtése? Ki kell-e cserélniük a 

szervezőknek a támogató nyilatkozatok gyűjtésére szolgáló formanyomtatványokat, 

illetve változtatniuk kell-e az online gyűjtési rendszerükön?  

A 2019 végéig nyilvántartásba vett polgári kezdeményezések szervezőinek a támogató 

nyilatkozatok gyűjtésére vonatkozó régi szabályokat kell követniük, különös tekintettel 

az aláírókra vonatkozó feltételekre és adatszolgáltatási követelményekre. A szervezőknek 

az (egyedi) online gyűjtési rendszerek használata tekintetében is a régi szabályokat kell 

követniük. 

Ez azt jelenti, hogy azoknak a szervezőknek, akik még nem kezdték meg a támogató 

nyilatkozatok online gyűjtését, saját egyedi online gyűjtési rendszert kell létrehozniuk, és 

azt hitelesíttetniük kell azoknak a tagállamoknak a hatáskörrel rendelkező hatóságaival, 

ahol az egyedi online gyűjtési rendszeren keresztül gyűjtött adatokat tárolni fogják. 

Azoknak a kezdeményezéseknek az esetében, amelyeknél már folyamatban van a 

támogató nyilatkozatok gyűjtése, nem kell más formanyomtatványokat használni a 

támogató nyilatkozatok gyűjtésére, és az adatszolgáltatási követelmények sem változnak. 

E kezdeményezések szervezőinek az online gyűjtési rendszereiket sem kell átalakítaniuk.  

 

 

Mely szabályokat kell követniük a 2020. január 1-je előtt nyilvántartásba vett 

kezdeményezések szervezőinek, miután összegyűjtötték a szükséges számú támogató 

nyilatkozatot? 

A 2020. január 1-je előtt nyilvántartásba vett kezdeményezésekhez összegyűjtött 

támogató nyilatkozatok érvényesítésére vonatkozó szabályok nem változnak.  

A kezdeményezés Bizottsághoz történő benyújtására vonatkozó szabályok sem 

változnak. Erre vonatkozóan nincs határidő, de a szervezőknek tisztában kell lenniük az 

összegyűjtött támogató nyilatkozatok tárolására vonatkozó időszakokkal (az új rendelet 

három hónapos határidőt ír elő, de ez csak a 2020. január 1. után nyilvántartásba vett 

kezdeményezésekre vonatkozik). 

A benyújtást követően azonban a vizsgálati szakaszra az új szabályok lesznek 

alkalmazandók; ez különösen azt jelenti, hogy a Bizottságnak (a régi szabályok szerinti 

három hónap helyett) hat hónap áll rendelkezésére a válaszadásra.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0788&from=EN


Mennyi időn belül kell a Bizottságnak intézkedéseket hoznia a 2019 végéig 

benyújtott sikeres kezdeményezésekre válaszul? Három vagy hat hónapon belül? 

Ami a sikeres kezdeményezések vizsgálatát illeti, a Bizottsághoz 2019 vége előtt 

benyújtott kezdeményezések esetében a Bizottságnak három hónap helyett hat hónap áll 

rendelkezésére, hogy bizottsági közleményt fogadjon el.  

 

A 2020. január 1-je előtt nyilvántartásba vett kezdeményezések polgári 

bizottságainak módosítaniuk kell-e a meglévő struktúrájukat?  

2020. január 1-jétől a polgári bizottságok szervezői csoportnak minősülnek. Nem kell 

megváltoztatniuk meglévő szervezeti felépítésüket, viszont az új szabályok szerint 

járhatnak el, és ha kívánják, további tagokat vehetnek fel.  

Nem hozhatnak azonban létre jogi személyt. Erre csak a 2020. január 1-jétől 

nyilvántartásba vett kezdeményezések szervezői jogosultak.  


